Mieli bendruomenės nariai,
Praėjusių metų pabaigoje pradėjome naują tradiciją – rengti mėnraštį apie
Mokykloje vykstančius pokyčius ir Jus apie tai informuoti.
Taigi,
2021 m. sausio 13 d. įvyko pirmasis naujos sudėties Mokyklos tarybos posėdis. Jame
Mokyklos tarybos pirmininku vienbalsiai išrinktas Mantautas Krukauskas (muzikos sk. tėvų
atstovas). Direktorius Dainius Numgaudis pristatė Tarybai 2021 - 2024 m. Mokyklos
strateginį planą, kuriam pritarta.

Vyriausybės sprendimu karantino režimas ir judėjimo tarp savivaldybių ribojimai
pratęsti iki vasario 28 dienos, tad mokiniai ir toliau mokysis nuotoliniu būdu.
Sausio 23 d. pasibaigė I pusmetis. Bendras mokinių pažangumo vidurkis 95,96 proc.
kokybė 72 proc. Įvertinus kylančius sunkumus, 44 mokiniams švietimo pagalbą teikia
mentoriai (bendrabučio auklėtojai), psichologinę/ socialinę pagalbą - pagalbos specialistai
(psichologai, soc.pedagogas). Kadangi karantino metu mokykloje mokiniai nemaitinami,
socialiai remtinoms šeimoms 2 kartus išduoti sausi daviniai.

Baleto skyriuje įrenginėjama poilsio zona mokiniams, atskiriant ją nuo bendro
naudojimo patalpų stikline pertvara, atnaujinama vardinė Jadvygos Jovaišaitės-Olekienės
salė: keičiama 40 metų tarnavusi veidrodinė sienelė, atnaujinama grindų danga ir įrengtas
šiuolaikinis apšvietimas. Beje, išmontavus senuosius veidrodžius, laukė siurprizas – statybos
metu siena po veidrodžiais kažkodėl nebuvo ištinkuota, tad dabar teko atlikti nemažai
papildomų darbų.
Muzikos skyrius praturtėjo 1 pianinu ir 2 violončelėmis.

Mokyklos turimais duomenimis nuo pandemijos pradžios (2020 m. kovo mėn.) iki
2021 m. sausio 27 d. teigiami Covid-19 testo rezultatai nustatyti 17-kai darbuotojų (sausio
mėn. 2 nauji atvejai) ir 19-kai mokinių (5 nauji atvejai sausio mėn.). Šiuo metu serga 1
mokinys.
Pradėjo veikti mokyklos paskyra YouTube kanale, kur bus kaupiami mokykloje
vykstančių renginių ir koncertų įrašai, reportažai apie mokyklą, pristatomi žymiausi
mokytojai ir mokiniai.
https://www.youtube.com/channel/UCpdRbjUUyrv3HwLGkn2W0eQ
Beje, paspaudus tik vieną klavišą galima užsisakyti puslapio naujienas ir nuolat
jausti mokyklos pulsą.

Saugokime vieni kitus ir būkime sveiki. Visi laukiame karantino pabaigos ir labai
norime kuo greičiau susitikti.
Siunčiame kuo geriausius linkėjimus iš gražios ir balto sniego patalais užklotos
Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos.

